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ln aceste zile, după cinci ani de muncă depusă cu perse
verență și dăruire la cursuri și seminarii, in sălile bibliote
cilor și laboratoarelor, o nouă promoție de absolvenți va 
trece pragul producției. Este primul detașament din cele 
110 000 de cadre cu pregătire superioară ce vor absolvi fa
cultățile in anii cincinalului, integrindu-se activ eforturilor 
constructive ale întregului popor pentru realizarea obiecti
velor însufețitoare pe care Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român le-a pus in fața oamenilor muncii din țara 
noastră.

MÎINE
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INDUSTRIEI
Literatura română dintre 

cele două războaie este do
minată de tristețea și inactivi
tatea cronică a târgurilor de 
odinioară. Proza lui Sado- 
veanu, cu destinele ei prăbu
șite, versurile lui Bacovia cu 
orașele în care unicele eveni
mente erau concertele dumini
cale ale fanfarei militare sau 
acelfe orașe despre care Minu- 
lescu scria cu amar umor: 
„...In orașu-n care plouă / de 
trei ori pe săptămînă / Un 
bătrîn și o bătrînă / Două ju
cării stricate..." aduc mărturie 
generațiilor prezente despre 
trecutul nu prea îndepărtat. 
De atunci s-au schimbat și se 
schimbă multe pe aceste me
leaguri. Politica fermă de in
dustrializare, inițiată și con
dusă de P.C.R., a schimbat fața 
țării și multe regiuni în trecut 
înapoiate constituie astăzi ade
vărate fortărețe ale economiei 
și industriei socialiste. Am ci
tit cu toții în aceste zile expu
nerea tovarășului Ion Gheor-
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ghe Maurer cu privire la 
planul de stat de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
1966—1970. . Ne-a atras atenția 
acel fragment în care se spu
ne : „Merită să fie relevat în 
mod special faptul' că în noul 
cincinal vom construi fabrici 
în aproape 70 la sută din ra
ioanele cu o slabă dezvoltare

ĂTANASIE TOMA

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

La ora cîrtd citiți aceste rînduti, mii de absolvenți ai insti
tutelor de invățămint superior din întreaga țară continuă 
să se prezinte in fața comisiilor de repartizare, ln atmos
fera de emoție și nerăbdătoare așteptare ce definește acest 
moment sărbătoresc, am consemnat ieri dimineață, in timpul 
unei scurte vizite la Institutul politehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej", citeva din gîndurile celor mai tineri ingineri ai 
țării. La citeva minute după primirea repartizării discutam 
cu inginerul metalurg Antonică Dijmărescu, absolvent al 
secfiei „furnale oțelării". Bilanțul celor cinci an! de studen
ție este exprimat elocvent in cifra 9,40 — media înscrisă pe 
diploma sa de specialist.

— Unde veți lucra ?
— Am ales Combinatul siderurgic Reșița. De acest vechi 

izvor al oțelului românesc, mă simt atașat profund. Înainte 
de a veni în facultate am lucrat acolo ca electrician și ți
neam să mă reintorc în mijlocul prietenilor, al tovarășilor 
mei de muncă. Aștept nerăbdător noua etapă a confruntării 
mele cu producția. Vreau să-mi încerc cit mai repede pu
terile intr-o activitate inginerească creatoare.

Această firească nerăbdare ne-au mărturisit-o muiți alți 
proaspeți ingineri. Unii vor lucra ln secțiile fabricilor, uzi
nelor și combinatelor, alții ln institute de proiectări sau în 
facultăți. Toți la un loc, chimiști — ca Ion Doman, Doina 
Costea și soții Roșea, de ieri specialiști la combinatele 
chimice Craiova sau Făgăraș — eiectroniști, precum Cezar 
Constantinescu și Rodica Ponovescu, tot de ieri ingineri la 
uzina „Electronica", metalurgi, energeticieni sau construc
tori de mașini, cei mai tineri ingineri ai țării sint însufle

Voi lucra la IPROCHIM 1 (ing. chimist DOINA NICOARĂ) — foto nr. 1/ îmi voi desfășura activitatea didactică in noul local al Politehnicii! (ing. GELU IONILĂ) — foto nr. 2; 
Am ales Reșița! (ing. ANTONICĂ DIJMĂRESCU) — foto nr. 3 Foto: ION-CU CU

ÎN PRODUCȚIE
țiți de dorința de a se face cit mai utili viitorului lor loc 
de muncă, hotărîți să iacă din anii ce vin, ani de superioară 
afirmare profesională.

Despre noua promoție de ingineri ne-a spus citeva cuvinte 
tov. prof, ing. Suzana Gidea, prorector al institutului: „Tri
mitem producției ingineri de nădejde, capabili să rezolve 
cu competență complexe probleme ale procesului de pro
ducție. Marea majoritate a rezolvărilor propuse în proiectele 
de diplomă din acest an, pe Ungă nivelul superior de cunoș
tințe și gradul înalt de răspundere față de calitatea pregă
tirii, au dovedit o mai mare maturitate pe linia găsirii unor 
soluții economice, cit mai aproape de realitățile producției.
Dorind celor peste 1 500 de ingineri ai promoției 1966 — a 
99-a — ce părăsește băncile institutului nostru — succes și 
deplină realizare în activitatea lor viitoare, îmi exprim în
crederea că nu vor desminți renumele școlii politehnice 
bucureștene".

ION TRONAC

Telegramă
Tovarășii Walter 

Ulbricht, prim secre
tar al Comitetului 
Central al P.S.U.G., 
președintele Consi
liului de Stat al 
R. D. Germane și 
Willi Stoph, președin
tele Consiliului de 
Miniștri al R. D. 
Germane, au trimis 
tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Comitetu
lui Central al Parti
dului Comunist Ro
mân, și Chivu Stoica, 
președintele Consi
liului de Stat al 
Republicii Socialiste 
România, următoarea 
telegramă :

Părăsind, teritoriul 
Republicii Socialiste 
România ne permi
tem a vă exprima 
încă o dată mulțumi
rile noastre călduroa
se pentru primirea 
cordială și ospitalita
tea dv.

Urăm poporului ro
mân succese mari și 
continui în realizarea 
sarcinilor trasate de 
partid și guvern și vă 
dorim dv personal 
multă sănătate și 
putere de muncă.

Din noul peisaj al orașului Galați

CINCI SUTE DE ANI
DE LA ÎNTEMEIEREA
MINĂSTIRII PUTNA

viteaz el însuși dintr-o nemuritoare 
cronică a vitejilor, dar și un mare 
gospodar al țării, ctitor și încurajator 
de cultură și tntr-acestea, deci, un 
patriot deplin, figură luminoasă de 
Renaștere. Și nu poți vorbi decît cu 
admirație nesfiită despre acest gos
podar „iute la mtnie", mare prin lu
crările și faptele sale, cum ne spun 
cronicarii.

Imagine din portul Constanța

Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a tovarășului 
Krstc Țrvenkovski

Sîmbătă, 9 iulie a.c., tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., au primit pe tovarășul Krste 
Țrvenkovski, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, care se află la odihnă în țara noastră.

A fost de față Jakșa Petrici, ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia la București.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire 
caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Drum de iulie, 
spre Putna. Soare
le atinge blind 
crestele Țării de 
Sus, își depune lu
mina filtrată pe 
dulcile povirnișuri 
de obcine, aureo
lează tandru chi
puri tinere — lo
calnici și din tot 
restul țării — cu 
ochii îndreptați, 
mănunchi de raze, 
spre prima ctitorie 
a celui care cu 
mindrie patriotică 
s-a chemat „Io, 
Ștefan Voevod", 
„mare voievod al 
Moldovei și al tu
turor românilor".

Dintr-o istorie 
dirză, faptele marelui domnitor 
au intrat intr-o legendă al că
rei ecou are aici, la Putna, în 
Rădăuți și în toată Țara de Sus, 
o vibrație, un ton aparte. Acest ton 
e in vorbele calme, deloc sfioase, ca 
și cind El ar ii alături, ale localnici
lor. Cum „s-au luptat Ștefan" și cum 
„au zidit dinsul" ne spun ia fel un 
bătrin de peste trei sferturi de veac 
și un copil abia trecut de primul său 
deceniu. E în ceea ce ne spun ei, 
urcind printre obcine, șoapta Istoriei 
intrată în conul de lumină al acestor 
ani, amplificată prelung, cu o nease
muită putere și pentru totdeauna, o 
prelungire a legendei în real, chiar ln 
cotidian. Pentru că Ștefan a fost de 
bună seamă un strateg genial și un

UN ARC 
AL ISTORIEI
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FIRAL* CAMPIORATULUI

MORDIAL DE FOTBAL

EDIȚIA EG
DE ÎNCEPERE

1. Care echipă considerați că are șansa cea mai mare în 
turneul final al Campionatului mondial de fotbal ? Formu
lați un pronostic pentru primele patru echipe clasate.

2. Actuala ediție a campionatului, după părerea dv., ar 
putea că indice supremația atacului, deci a eficacității, 
asupra apărărilor de „beton" ?

3. Ce credeți despre calitatea confruntărilor pentru cîști- 
garea marelui trofeu ?

La întrebările anchetei noastre au răspuns :
Dar nu numai atît. Sub acest soare 

blind de iulie strălucește însăși isto
ria care nu e doar construcție ci și 
sens deschis viitorului. Grandoa
rea locului e conținută și nu ex
pusă, Putna e construcția spirituală 
din inimile noastre, iar nu linia uriașă 
a piramidelor de aiurea. Iată de ce 
in umbra minăstirii — simbol te simți 
în intimitatea istoriei și nu dominat 
de ea. Ctitoria lui Ștefan, ca operă 
istorică și culturală de proiunde rezo
nanțe, e o creație pe care poporul a 
săvîr șit-o ln vremurile eroice ale 
domniei lui' Ștefan și toți cei care 
poposim acum la porțile Putnei cin
stim, in aceeași măsură, făptuitorul,

C. Stânescu
(Continuare în pag. a IlI-a)

Constantin Teașcâ
antrenor

1. în pofida unor conside
rații „matematice" dau între
gul meu credit Braziliei. Pe 
de o parte, pentru că a cîștigat 
ultimele două ediții și mai ales 
a contracarat fotbalul „atle
tic", în „forță", iar pe de altă

PUTNA 1466-1966

parte pentru că în jocul bra
zilienilor nimic nu este întîm- 
plător. Este naționala care s-a 
pregătit specific aproape trei 
luni, apelînd la toate cuceri
rile științei în acest domeniu. 
Și să nu uităm că la fiecare 
asemenea confruntare s-a pre
zentat cu „noutăți". Locul 
doi intuiesc că nu-1 va scă
pa Anglia. Locul trei îl 
„simt" ocupat de Portugalia, al 
cărei joc pune în evidență u- 
șurința unui stil plin de agi
litate, în mișcare, iar patru 
îl anticipez Italiei.

2. Categoric da ! Pînă acum 
întărirea defensivei luînd for

ma „betonului" a probat nepu
tința jocului ofensiv, deoarece 
el se baza numai pe instinct 
și nu pe o concepție o- 
fensivă, construită pe inte
ligență, adică o concepție con
știentă. Or, multe din echipele 
autorizate de a ocupa locurile 
fruntașe sînt în stare să răs
pundă atributelor eficacității.

3. Deși nimeni nu se aș
teaptă ca la acest campionat 
mondial să strălucească ofen
siva, eu sînt convins că va 
străluci. Spun aceasta bazat pe 
faptul că edițiile 1958 și 1962 
au fost cîștigate de Brazilia, 
că fotbalul evoluează pe ti
parul sporturilor colective, că 
el (fotbalul) mai are de cu
cerit Africa, Asia, Australia, 
America de Nord și că toate 
acestea, plus altele, trebuie să-i 
asigure strălucirea în viitor.

Anchetă realizată de 
VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a Il-a)

ROMEO Și JULIET m
în versiunea Iui Neqgu Radu

lescu

Ir atenția participanțîlor la concursul nostru

„CUNOAȘTEȚI ACEASTĂ IMffll?*
Astăzi, 10 iulie, ora 19, va avea loc în Bucu

rești, la Casa de cultură a raionului Tudor Vla- 
dimirescu (din str. Turturele nr. 18) tragerea la 
sorți a celor 5 PREMII SURPRIZĂ oferite de 
redacția ziarului nostru la jumătatea concursului 
organizat cu tema „CUNOAȘTEȚI ACEASTĂ 
IMAGINE ?“.

La această tragere participă toți concurenții, 
indiferent de calitatea răspunsurilor trimise.
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ACT U A L I T A T E A
Orașul 

găzduit 
stituire® 
evenimentele 
importante i 
ța 
Aici, în clădirea Foc
șanilor de acum 108 
ani, unde și-a avut se
diul comisia centrală a 
Unirii în perioada a- 
nilor 1859—1862, a fost 
inaugurat Muzeul Uni
rii. în cele 8 încăperi 
sînt expuse fotocopii 
după unele documente 
originale din timpul 
înfăptuirii marelui act 
de la 24 ianuarie 1859, 
protocoalele în original 
ale 
trale 
velor 
rești.

în aceeași zi, Muzeul 
Unirii a fost vizitai de 
peste 5 000 de local
nici, excursioniști și 
turiști. (V. Moineagu).

Focșani a 
ieri recon- 
unuia din 

iitorice 
din via- 

poporului român.

Comisiunii 
aparținind arhi- 

statului

cen-

Bucu-

Vinerj stare, a soșit. 
în Capitală Osman 
AhdsJla Hamid. noul 
ambasador extrao’di
nar si plenipotențiar 
al Republicii Sudan in 
Republica Socialistă 
România.

,,Plastisol" — este 
denumirea unui nou 
sortiment de poli- 
clorură de vinii cu

Expoziții
școlare

largi aplicații prac
tice în industrie — 
imitații de piele de 
căprioară 
confecții, 
de tapiserie, covoa
re și altele. El a fost 
obținut de un grup 
de specialiști de la 
uzinele chimice din 
Turda.

pentru 
produse

Din inițiativa Co
mitetului ș^gional 
Oltenia al P.C.R., 
s-au desfășurat la 
Craiova lucrările u-

nei consfătuiri ști
ințifice la care au 
participat cercetă
tori din stațiunile 
experimentale, spe
cialiști din industrie 
și agricultură, re
prezentanți ai Cen
trului de cercetare 
științifică de la Cra
iova al Academiei, 
precum și cadre di
dactice de la 
versitatea din 
litate.

uni- 
loca-

celeiCu prilejul 
de a 45-a aniversări

Prezentarea scrisorilor
de acreditare de către trimisul 

extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Etiopiei 

în Republica Socialistă România
La 9 iulie 1966, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a primit pe 
trimisul extraordinar și ministru pleni
potențiar sl Etiopiei, Tekle Tsadik 
Mekuria. care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare. Cu acest prilej au rostit 
cuvintări Tsadik Mekuria, ministru 
plenipotențiar al Etiopiei și Chivu Stoi
ca, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

La ceremonia prezentării scrisorilor 
de acreditare și la convorbire au parti
cipat Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat și George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Ca în fiecare an, s-au des
chis recent tradiționalele ex
poziții ale elevilor de la școlile 
profesionale, însumînd cele 
mai valoroase lucrări execu
tate de-a lungul unui an de 
studiu teoretic și practic. Vi
zitând dele trei săli cu expo
nate ale elevilor de la Grupul 
școlar de pe lingă toxinele „23 
August", rămîi cur fina ginea 
vie a muncii sîrguincioase, 
perseverente depuse de aceștia, 
din mtinile cărora au ieșit 
adevărate bijuterii. într-o sin
gură oră poți reface drumul 
invers al meseriilor de strun
gar, frezor, sculer matrițer și 
universal, rectificator sau op
tician. într-o singură oră faci 
cunoștință — la scară minia
turală — cu produsele de 
bază ale Uzinelor „23 August". 
De la planșele frumos colorate
— realizate după cele mai ri
guroase prescripții științifice
— reprezentând „mașini de în
cercat la întindere", „robinefie- 
conductă", „flanșe", panourile 
și vitrinele cu sculele și dis
pozitivele fiecărei meserii și 
pină la complicatul strung 
universal, realizat la scară re
dusă, dar funcționînd irepro
șabil — totul amintește aici de 
aptitudini și voință, pasiune și 
măiestrie.

Alături de aceste frumoase 
realizări stau și semnele unei 
bogate activități cultural-ar
tistice și 
ilustrează 
activități.

sportive. Expoziția 
și roadele acestei

I. ANDREIȚÂ

a revoluției 
la-re mongole, 
nematograful 
publica", în cadrul 
unui spectacol de 
gală organizat de 
Comitetul de Stat 
pentru Cultură și 
Artă, a fost prezen
tat sîmbătă seara 
filmul „Curcubeul 
țării străvechi", pro
ducție a studiouri
lor mongole.

popu
la ci-
„Re-

ZileiCu prilejul 
naționale a Argen
tinei, Bernardo Ro
berto Alfredo Mes
sina, ambasadorul 
Republicii Argenti
na la București, a 
oferit sîmbătă du- 
pă-amiază o recep
ție.

La cariera 
diu — importantă 
sursă de aprovizio
nare cu piatra ne
cesară lucrărilor de 
extindere și moder
nizare a portului 
Constanța — a in
trat în fiinctiune o 
modernă stație 
concasare cu o 
pacitate zilnică 
prelucrare de
proape 200 vagoane 
de piatră.

Ovi-

de 
ca
de
a-

TELEVIZIUNE

cului popular românesc, stu
dentul Dumitru Fărcașu

Programul începe la ora 8,30 
cu o scurtă informare asupra 
stării vremii. • 9,15 — Emi
siune pentru copii și tineretul 
școlar. • 10,30 — Emisiunea 
pentru sate • 12,00 — închi
derea emisiunii de dimineață. 
• 16,30 — Studioul A. • 19,45 
— Telejurnalul de seară •
20,00 — TV-111. emisiune la 
cererea telespectatorilor • 
20,30 — Mari ansambluri :
„Doina Argeșului" din Pitești 
și formația de dansuri din co
muna Stoicănești. • 21,15 — 
Film : „Bravissimo" • 22,45 — 
Telesport.

COLIBA UNCHIULUI TOM :
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).

IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE : 
ReDublica (orele 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18.30; 21), Flamura (orele

Succes
artei

solilor

studențești!
De nenumărate ori, de-a lun

ga? dialogurilor sale cu publi
cul, aria amatoare studențească 
și-a cîștigat un binemeritat 
prestigiu, inundînd scenele tea
trelor noastre cu adevărate 
revărsări de talente. In climatul 
cultural de continuă eferves
cență creatoare din țara noas
tră, tradiționalele Festivaluri 
studențești de artă și-au înscris 
un nume de prestigiu, inlegrîn- 
durse armonios vertiginoasei 
ascensiuni a mișcării artistice 
de amatori, ca ample și multi
laterale manifestări de gust ar
tistic și elevație interpretativă.

Confirmări elocvente ale ta
lentului studenților, ale valorii 
superioare ce definește aria a- 
matoare universitară din Ro
mânia, le-au constituit și vi
zitele unor formații studențești 
în alte țări, participarea aces
tora la competițiile internațio
nale. Nu demult, spectacolele 
ansamblului folcloric studențesc 
în Grecia, prezentarea piesei 
„Șe/ul sectorului sultele* 
Iugoslavia, la Zagreb, cu 
lejul celei de a 5-a edilii a 
tivaiului internațional al 
trelor studențești — unde, 
știe, studenții români au obți
nut premiul penttru cel mai bun 
spectacol — au întrunit calde 
aprecieri din partea studenților 
și publicului din acest? 
bucurîndu-se totodată de 
giile specialiștilor.

Peste cîteva zile, un ansam
blu folcloric studențesc va re
prezenta arta românească si 
talentele studențești Intr-un 
turneu Întreprins în Republica 
Federala Germană. Cu reperto
riul acestui turneu, în sala Stu
dio a Teatrului Național „ion 
Luca Caragiale", joi seara, stu
denții au oferit colegilor lor un 
frumos spectacol. A fost o cu
ceritoare împletire de poezie și 
ținerețe, încă o dovadă a vi
goare] măiestriei interpretative 
ce. caracterizează spectacolele 
studențești. Debutînd în sunet 
de bucium, programul a alter
nat momente coregrafice de 
plenară vivacitate, înmănun- 
chiote într-un joc entuziast, 
fermecător, cu interpretări so
listice vocale și instrumentale 
de Înaltă virtuozitate. Organi
zate în patru suite, dansurile

în 
pri- 
Fes- 
tea-

se

)8r(, 
elo-

sînt alese dintre cele mal cu
noscute valori coregrafice 
populare reprezentative pentru 
marile zone folclorice Munte
nia, Moldova, Oltenia, Transil
vania, constituind toate îm
preună o grăitoare imagine a 
folclorului nostru national. In 
tot acest spectacol — adevărată 
revărsare de bucurie, lumină și 
culoare — i-am regăsit cu sa
tisfacție, In grația și frenezia 
interpretării dansatorilor, în 
calitatea susținerii muzicale 
a programului, pe laureații și 
posesorii premiului 1 ai recen
tului Festival artistic studen
țesc — formația de dansuri a 
ansamblului folcloric al 
irului universitar București 
taraful 
Cluj — pe 
liști vocali 
fir mâți cu 
tiv al.

Despre 
clieva cuvinte tovarășa DOINA 
SM1RCEA, 
Comitetului 
„Ansamblu! 
întreprinde 
invitația Uniunii Naționale 
Studenților din Republica 
derală Germană, Studenții noș
tri vor susține mai multe spec
tacole în cîteva orașe universi
tare germane, primul fiind pro
babil la Hamburg. Alături de 
formația de dansuri a Centrului 
universitar București și taraful 
Centrului universitar Cluj, 
scenele 
vor mal 
cei mai 
premiaii
studențesc din 1966 : taragotis- 
tul Dumitru Fărcașu, naistul 
Gheorghe Zamfir și violonistul 
Gheorghe Drosu. Conducerea 
artistică aparține coregrafului 
Gheorghe Baciu, artist emerit 
și compozitorului Constantin 
Arvinte. Dorindu-lcț „drum 
bun 1“ solilor artei studențești, 
ne exprimăm încrederea că 
vor reprezenta cu cinste aria 
studențească, virtuțile folclo
rului românesc, dovedind încă 
o dată că valoroasele tradiții 
artistice ale poporului nostru au 
și în studenți continuatori în
zestrați".

1

Imagine din Ulan-Bator

Cen-
Ș' 

Centrului universitar 
cei mai valoroși sa
și instrumentiști a- 

prilejul acestui Ies-

turneu ne-a spus

vicepreședinte al 
Executiv al U.A.S.R. 
folcloric studențesc 
acest turneu la

a
Fe

pe 
studențești germane 

apărea cifiva dintre 
buni instrumentiști, 

la Festivalul de artă

La 11 iulie, poporul mongol sărbătorește aniversarea unui 
eveniment de seamă din istoria patriei sale — 45 de ani de 
la victoria revoluției populare. Cu patru decenii și jumătate 
în urmă la Ulan-Bator a fost proclamată în mod solemn vic
toria revoluției împotriva jugului feudal. Ca o încununare a 
acestui act, la 26 noiembrie 1924, Marele Hural Popular a 
proclamat țara republică, adoptînd și prima constituție a 
țării.

In anii care au urmat după revoluție, poporul mongol, 
sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, a 
trecut la lichidarea înapoierii economice. Dintr-o țară de 
păstori nomazi, complet lipsită de industrie, ca ur
mare a activității creatoare a oamenilor muncii. Mon
golia a devenit o țară cu o economie în conti
nuă dezvoltare. Au apărut primele unități industriale, 
a fost dezvoltată agricultura, cultura națională a luat un 
nou avînt. îndeplinirea cu succes a planului cincinal 
pe anii 1961—1965 a contribuit la crearea bazei tehnice- 
materiale a socialismului, la ridicarea nivelului de trai și 
cultural al poporului. In anii ultimului cincinal creșterea 
medie anuală a producției globale industriale a fost de 
11,3 la suta. Au intrat în funcțiune peste 90 de întreprin
deri industriale noi cum ar fi: Complexul industrial de la 
Darhan, minele carbonifere de la Șarin-Gol, termocen
tralele electrice din Ulan-Bator, Baian-Olgii. Succese de 
seamă au fot obținute în agricultura țării, în special în 
creșterea vitelor, ramură tradițională în economia mongolă. 
Intre anii 1961—1965 numărul cadrelor cu pregătire supe
rioară și medie care au terminat școlile superioare și de 
specialitate a fost dublat.

Al XV-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, ale cărei lucrări s-au încheiat recent, a făcut bilan
țul realizărilor însemnate pe care le-a obținut poporul 
mongol în ultimii ani, deschizînd perspectivele unor noi 
înfăptuiri pe calea construirii societății socialiste. Noul 
plan cincinal prevede o creștere a volumului pro
ducției industriale d*' 1,7—1,8 ori. Importante fonduri 
vor fi acordate dezvoltării pe mai departe a unei 
agriculturi multilaterale, învățămîntului de toate gradele, 
culturii, ocrotirii sănătății.

Poporul român se bucură de succesele poporului frate 
mongol. Intre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă s-au statornicit relații de prietenie și 
colaborare frățească, întemeiate pe țelurile comune ale 
construirii socialismului, pe principiile marxism-leninisnai- 
lui și internaționalismului socialist. Se dezvoltă legăturile 
economice, colaborarea tehnico-științifică dintre cele două 
țări.

Cu prilejul celei de a 45-a aniversări a victoriei revolu
ției populare, poporul și tineretul țării noastre transmit po
porului și tineretului mongol un călduros salut și urarea 
de a obține noi succese în opera de construcție socialistă, 
m eforturile îndreptate spre apărarea păcii.

Dacă în 1926 în R. P. Mon
golă exista o singură mină de 
cărbune, în prezent numărul 
acestora a sporit Ia 10. Acea
sta a contribuit la creșterea 
simțitoare a producției, creș
tere care s-a cifrat în perioada 
1960—1965 la 59,9 la sută. In 
prezent, în șase luni, în R. P. 
Mongolă se extrage tot atita 
cărbune cit se extrăgea în 
trag cursul anului 1957.

in-

La Ulan-Bator a 
cent in funcțiune 
bricâ de ciment cate va avea 
o capacitate anuqlâ 
mc de ciment și alte 
de construcție.

/ost dată 
o nouă

re
ia- -

de 27 000 
materiale

va cresteProducția agricolă
în urmălorii cinci ani cu 38— 
40 la sută, într-un ritm mediu 
anual de 7 Ia sută. In 1970. 
șeptelul va atinge 25—26 mi
lioane capete, reprezentlnd un 
spor de 7—9 la sută.

Potrivit prevederilor celui 
de-al patrulea plan cincinal 
(1966—1970), pînă în 1970 nu
mărul celor ocupați In produc
ția materială va crește cu 12 
la sută față de 1965. Venitul 
național 
la sută, 
cu 30 la 
cumulări
derea industriei in cadrul pro
ducției globale a țării va creș
te de la 28 la sută în 1965, la 
34 la sută în 1970. Intre anii 
1966 și 1970, fondurile de pro
ducție fixe vor crește de 1,6

sa spori cu circa 30 
fondul de consum — 
sută, iar fondul oe a-
— cu 14 la sută. Pon-

9; 11,15; 13,30:
20,45), Stadionul 
20,30).

DRAGOSTEA 
Luceafărul 
13.30; 16;

Oră de virf la ștrandul Iz
vor din Capitală

I. TRONAC

Libertății (orele

grădi-

(orele

conți-

1NTERZISĂ : 
9;

(orele 11,30; 13,45; 16;
20.45), Popular (orele 

18-, 20,45), Pacea (orele 
18,15; 20,30).

15,45; 18,15;
Dinamo (ora

8,30; 11; 13,30; 
Grivita (orele 9; 
16; 18,30; 21),

21,15), Arenele
20.30) .

FANTOMAS :
Festival (orele 
16; 18,30; 21), 
11,15; 13.45;
Gloria — Aleea I.O.R. nr. 6 — 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Patinoarul 23 August 
(ora 20,30), Festival grădină 
(ora 20,30).

FAȚA PIERDUTA :
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13.45; 
16,15; 18,30; 20,45), Cosmos
(orele 16; 18,15; 20,30).

FANFAN LA TUL1PE :
Central (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45).

VANINA VAN1NI :
Union — 15,30; 18,15; 20,45).

PROGRAM PENTRU COPII :
Doina (ora 10). 

SERBĂRILE GALANTE ;
Doina
18,15;
15,30; 
15,45;

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERI
LOR :

Giuleștl (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30), Arta (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21). grădină
(ora 20,30), Bucegi (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30. 21). 
nă (ora 20,30).

DL'PÂ MINE. CANALII : 
înfrățirea Intre popoare 
13.45, 16; 18,15; 20,30).

GHEPARDUL:
Dacia (orele 9—12,30 in 
nuare , 16; 19,45).

ESTE
(orele 9; 11,15;

18,30; 21), Excelsior 
(orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 19; 
21,15), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21). Doina
grădină (ora 20,15).

PREA T1RZ1U :
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21), grădină (ora
20.45), Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45-, 21,15), 
Capitol grădină (ora 20,30).

CELE DOUA ORFELINE :
București (orele 8,30; 11; 13,30; 

16; 18,30; 21), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

Suflul înviorător 

al industriei 
industrială, urmînd ca după 
1970 să fie cuprinse ți cele
lalte aproape în aceeași situa
ție. Suflul înviorător al in
dustriei va pătrunde și în 
orașe oa Alexandria, Slobozia, 
Bistrița, Rădăuți, Dorohoi, 
Băilești, Caracal, Tecuci, Vas
lui, care dispun de rezerve de 
apă potabilă și industrială, 
forță de muncă și au așezare 
avantajoasă în raport cu zo
nele de consum sau de materie 
primă". Cum vor arăta la sfâr
șitul cincinalului orașele a- 
mintite ? Să luăm la întîm- 
plare unul din ele : Slobozia. 
Situat în inima Bărăganului 
el va fi al treilea „fost oraș 
fără profil" al regiunii Bucu
rești care va cunoaște avîntul 
renăscător al industrializării.

Ne-am gindit că situarea 
geografică oarecum asemănă
toare a celor două orășele 
poate face comparabil destinul 
lor economic. Așadar, pentru 
a vedea Slobozia mîine, pu
tem începe cu Călărașul de azi. 
Am coborît din tren în gara 
Călărași cu un inginer între 
două vîrste, care ne mărturi
sea că și-a părăsit orașul natal 
cu două decenii în urmă fără 
să-l mai fi revăzut între timp, 
întîmplarea a făcut ca și la 
plecarea noastră din oraș să-l 
Aeîntîlnim în același tren. „Se 
zice că omul este înclinat să> 
idealizeze trecutul — ne-a 
spus el zîmbind. De aici o cu
noscută și nostalgică locu
țiune : unde sînt zăpezile de 
altădată? Ei bine, oricîț de 
dragă mi-ar fi fost copilăria 
petrecută pe aceste meleaguri,
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nu am de ce să regret că ora
șul nu mai arată ca in aminti
rile mele. Zăpezile murdare de 
odinioară s-au topit și în locul 
lor, ca într-o adevărată pri
măvară, au apărut florile". 
Care sînt, așadar, aceste flori ? 
Prima lor imagine o aflăm la 
sfatul popular orășenesc în
tr-un sintetic tabel cu cifre : 
Combinatul de celuloză și hîr- 
tie care valorifică paiele Bără
ganului și unde muncesc 2 000 
de oameni, Fabrica de con
fecții la care lucrează 1 500 de 
muncitori, Fabrica de produse 
lactate, 555 apartamente că
rora li se vor adăuga in anii 
următori încă 682, precum și 
Fabrica de prefabricate aflată 
in cea de-a 187-a zi a cinci
nalului în stadiu de șantier. 
Orașul în care numărul elevi
lor de liceu se ridica în urmă 
cu 20 de ani, la 350, se reco
mandă astăzi cu alte cifre șco
lare. 350 este numai numărul 
tinerilor ce studiază astăzi la 
fără frecvență ; alți 9 000 de 
tineri studiază împărțiți în 
cele două licee de cultură ge
nerală, un liceu economic, un 
liceu agricol, precum și în 
școala tehnică agricolă sau 
școlile profesionale de me
canici agricoli și chimie.

Poposim și la Combinatul 
de celuloză. Aici are loc me
tamorfoza paielor coapte de 
soarele sudic al Bărăganului, 
cărora li se adaugă apa Dună
rii pentru a se obține hîrtia 
pe care citiți aceste rînduri, 
pe care elevii își scriu tema, 
sau poate hîrtia volumului de 
versuri pe care l-ați cumpărat 
ieri de la librărie. „Combi
natul nostru este ttnăr, nu a 

împlinit nici 2 ani — ne spu
nea tovarășul Barbu Ion, secre
tarul comitetului de partid. 
Tineri sînt însă și cei care 
muncesc aici, căci vîrsta me
die la noi este de 23 de ani".

Vizităm secțiile combinatu
lui. La fierbere, sectorul cel 
mai important și specific în 
care paiele sînt măcinate și 
transformate în pastă de ce
luloză, ne întîmpină aroma 
plăcută a ierburilor timpului 
trecute prin meandrele indus
triale ale chimiei. Facem cu
noștință cu conductorul de la 
tabloul de comandă, tînărul 
călărășan Ștefan Iulian. Se 
află în combinat din primele 
zile ale înființării șantierului. 
Și, în sfîrșit, iată-ne la ca
pătul călătoriei noastre prin 
combinat, la expediție, aco
lo de unde pornesc în fie
care an pe drumul tipogra
fiilor și rafturile papetăriilor 
peste 70 000 tone de celuloză 
sau hîrtie și peste 5 milioane 
caiete pentru școlarii patriei.

Ne continuăm călătoria în 
noua viață economică a Călă
rașului, vizitînd Combinatul 
pentru creșterea și îngrășarea 
porcinelor. Sub soarele torid 
al Bărăganului se înalță din
tre tulpinele sănătoase ale po
rumbului irigat un ciudat 
peisaj urban. Blocurile turn, 
aliniate cu rigurozitate geo
metrică împart un vast terito
riu pe care se află construcția 
solidă de beton. Aici, după 
procedee absolut industriale, o 
atestă ponderea profesiilor 
tehnice în meseriile lucrători
lor din combinat, se fabrică 
(da, acesta este cuvtntul exact) 
mii de tone de name.

Intre cele două mari combi
nate, un șantier. De cite ori 
n-am întîlnit această ima
gine ?! Pe timp neted au ră
sărit stîlpi de beton, împun- 
gînd înaltul cerului. Ii concu
rează în înălțime doar catar
gele galbene ale macaralelor. 
Apoi panglicile noi de beton, 
basculantele care răstoarnă 
pietriș, escavatoarele cu miș
carea lor elegantă de reve
rență, fierar-betoniștii care țes 
păienjenișul metalic. Construc
ția acestei fabrici prevăzută 
a intra în funcțiune în 1967 a 
început în prima zi a cincina
lului. Șantierul l-a deschis în
treprinderea nr. 8 construcții 
și montaj București, ai cărui 
oameni au ridicat unul dintrte 
combinatele alăturate. După ei 
au venit, bineînțeles, localni
cii. Din primele zile. Inginerul 
Cubleșan își amintește de 
mulți dintre aceștia.

— Barbu Tudor, este unul 
dintre ei. „Nu știu nimic din 
meseria de constructor — spu
nea el — dar învăț ușor. Mai 
aduc și alți oameni dacă este 
nevoie". Și fiindcă atunci eram 
în organizare i-am încredințat 
transporturile. Astăzi echipa 
lui rezolvă cele mai grele tre
buri din acest sector.

Fabrica, continuă inginerul, 
va produce tuburi de presi
une din beton precomprimat. 
Și să vă spun și cîteva cifre. 
Anual se vor produce 21000 
de m.c. de tuburi de presiune 
din beton precomprimat, 
38 000 m.c. canalete — toate 
acestea vor fi folosite la iri
gări.

...Reținem cuvintele ingine
rului : „vor fi folosite la iri

gări". Pentru cele 400 000 hec
tare care vor fi irigate în cin
cinal, precum și pentru supra
fețele ce vor fi irigate prin 
forțele proprii ale cooperati
velor de producție, sînt ne
cesare produsele acestei fabrici. 
Tuburi și canalete. De aici, de 
la Călărași, din marginea Bă
răganului, va porni către 
imensul timp materialele rețe
telor de apă. Un imens circuit 
al hranei belșugului auriu. 
Așa au hotărît și așa va fi — 
planurile partidului sînt res
pectate.

A

înaintea loviturii 

de începere
NICU .AIE FLaRESCU 

antrenor federal

1. Prima șansă o are Anglia.
Campionatul este o luptă în 
care se epuizează și ultimele 
resurse. O ciocnire maximă, 
atît psihică cit și fizică, ceea 
ce scade din avantajul rafi
namentului tehnic, abilității 
tactice. Tocmai aceste calități 
au făcut ca în 1954 să cîștige, 
la Berna, echipa R.F. Ger
mane. Și cum i-am văzut 
și-i știu pe englezi, ei au a- 
ceste atribute și vor putea să 
învingă. Deci : 1. Anglia,
2. R. F. Germană, 3. Brazilia, 
4. Franța.

2. Un singur campionat a 
făcut asta și anume, cel din 
1958, cînd apărările erau mult 
mai naive. Nu cred că se va

demonstra supremația înain
tașilor deci a eficacității. Du
pă cum nu cred să se depă
șească coeficientul de 3 goluri 
pe meci. In 1958 au fost 5, 
în 1954 4 goluri. Apărătorii
jucînd și ca atacanți, cunosc 
mai bine intențiile înaintași
lor și vor ști să le contra
careze acțiunile.

3. Va fi un campionat mai 
frumos din punct de vedere 
al spectaculozității fotbalistice 
decît cel din 1962. Cred că de 
data aceasta, aproape toate e- 
chipele au cel puțin 2—3 ju
cători de clasă mondială. Va 
fi deci o paradă a vedetelor.

ANGHEL BUNICA
lăcătuș ■— Uzinele „Vulcan" 

București
1. Dacă brazilienii vor fi 

capabili să realizeze o mare 
performanță, eu personal le 
pot spune de pe acum un 
„Bravo". Părerea mea este că 
prima șansă o au însă gaz
dele. 1. Anglia, 2. Bra
zilia, 3. Italia, 4. R.F. Ger
mană.

2. Intr-un turneu final, lup
ta pentru victorie va fi 
foarte aprigă și nu cred 
că trebuie să așteptăm nou
tăți tehnice sau tactice. 
Fieoare echipă va prezenta 
tot ce știe mai bine și ceea 
ce a exersat mai mult. Acum 
„betonul" este la modă, și e 
folosit de majoritatea echipe
lor. Consider că numai a- 
tacul va decide soarta meciu
rilor.

3. Atacul va decide soarta 
meciurilor. Confruntările cele 
mai redutabile vor avea loc în 
grupa C, unde alături de Bra

zilia toate celelalte echipe 
(Portugalia, Bulgaria, Unga- 
garia) vor lupta cot la cot 
pentru ocuparea unui loc în 
sferturile de finală.

Ing. VIRGIL ECONOMU

1. Consider că echipa care 
va avea șansa cea mai mare 
nu este ci... sînt două : Brazi
lia și Anglia, care se deta
șează „cu lungimi" față de ce
lelalte 14. Pentru că Brazilia 
a dovedit că este echipa care 
a făcut cele mai complete, mai 
științifice și mai serioase pre
gătiri, iar Anglia are de par
tea ei avantajul că este gaz
dă și joacă... pe gazonul en
glezesc. Ordinea, după mine : 
Brazilia, Anglia, R. F. Ger
mană, Italia.

2. Aceasta depinde de valoa
rea intrinsecă a jucătorilor 
atît din apărare cit și din 
atac. Nu se va disputa nici
odată în fotbal această pro
blemă. a întîietății, fiindcă 
este similară cu lupta care se 
dă intre cuirasă și obuz.

3. Cred că cele mai multe 
dintre confruntările de la Lon
dra vor fi de un nivel excep
țional. Multe nu vom avea, 
totuși, de învățat, fiindcă „sur
prizele" tehnico-tactice sînt 
cunoscute. Chiar în această si
tuație, însă, fotbalul va do- 
bîndi o mare victorie de pe 
urma acestui campionat mon
dial, deoarece el va fi urmă
rit de întreg globul pămîn- 
tesc.

JACK BERARIU 
cronicar sportiv

1. Majoritatea pronosticuri
lor merg cu Brazilia și cu An

glia : ele țin seama de renu- 
mele și valoarea fotbalului 
brazilian și de „amănuntul" 
că Anglia va juca acasă. Per
sonal cred însă că Italia, prin 
perfectul echilibru care există 
între atac și apărare, este ca
pabilă mai degrabă să ajungă 
pe tronul fotbalului mondial, 
cum a mai fost în 1934 și 1938. 
Deci: 1. Italia, 2. Anglia, 3. 
U.R.S.S., 4. R. F. Germană.

2. Nu. Cred că va fi un 
succes al echipelor cu cea mai 
bună apărare și cu cele mai 
rapide contraatacuri.

3. Ca în orice campionat, 
lupta se dă în primul rînd 
pentru victorie și nu pen
tru spectacol. S-ar putea 
ca jocurile cele mai fru
moase să le furnizeze tocmai 
partidele cu o miză mai mică, 
intre echipele din eșalonul doi.

VIOREL MATEIANU 
fotbalist

1. Anglia. Pentru că are de 
partea ei spectatorii și gazo
nul propriu. Are calități ca- 
re-și vor spune mai mult cu- 
vîntul decît însușirile excep
ționale ale unor jucători. Pen
tru locul doi o luptă mare se 
va da între Italia, Portugalia, 
și Spania. Pe Brazilia o văd 
eliminată mai devreme, pen
tru că toată lumea e cu ochii 
pe ea.

2. Da. Am mai mare încre
dere în atac decît în apărare, 
deși apărarea este mai ușor 
de organizat. Orice apărare, 
cînd ai jucători de clasă la 
înaintare, poate fi străpunsă.

3. Vor fi spectacole fotba
listice de înaltă valoare. Exact 
ca și la un concurs unde par
ticipă mai multe formații de 
teatru. Toți își vor etala ce au 
mai bun, nu se va uita nici 
un amănunt din pregătiri.
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Se sărbătoresc cinci sute de 
ani de cînd în luna iulie a a- 
nului 1466, Ștefan cel Mare a 
pus temeliile Mînăstirii Putna. 
Este o aniversare de seamă, 
care nu numai în țara noas
tră, ci și peste hotare, dă gîn- 
durilor prilej de a se înălța 
întru amintirea viteazului și 
destoinicului voievod a că
rui operă constructivă repre
zintă epoca celei mai mari în
floriri a originalei arhitecturi 
moldovenești.

Printre nenumărate ctitorii 
datorate acestui energic con
ducător de oști și de tară, Mî- 
năstirea Putna 
frunte. A fost 
ca să-i fie loc 
dihnă, lui și

ocupă locul de 
gîndită de el 
de veșnică o- 
alor săi, Po-

1
Pisartfa ți ftemo din 1WI

/

Mînăstirii a fost alea-ziția
să într-o vale de pe fermecă
toarele plaiuri ale Bucovinei, 
nu prea departe de cetatea de 
scaun a Sucevei. Legenda 
populară, câre poate nu e nu
mai o legendă, vorbește de 
zborul unei săgeți domnești 
care ar fi hotărît locul teme
liei. Construcția bisericii a 
durat trei ani. La 3 septem
brie 1469 a fost inaugurată eu 
mare fast, în prezența Dom
nului, a întregului divan și a 
unei mulțimi de oameni din 
popor.

Cînd la bătrînețe, în urma 
unei grele suferințe și a 
înrăutățirii unei răni pe 
care mai de mult o Căpăta
se în război, Ștefan cel Mare

a închis ochii, in ziua de 2 
iulie 1504, rămășițele sale pă- 
mîntești acolo au fost duse cu 
trist alai, precum spune cro
nicarul Grigorie Ureche : „In- 
gropat-au pre Ștefan Vodă în 
Minăstirea Putna, cu multă 
jăle ți plîngere a tuturor lo
cuitorilor țării, cit plîngeau 
toți ca după un părinte al lor ;

monu- 
istoric din secolul 

ctitoria Iui Ștefan cel
Marc

Mănăstirea Putna 
ment 
XV,

r
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bisericii de la Putna, mormin
tele soțiilor sale Maria de 
Mangop, coborîtoare din fa
milia imperială a Comneni- 
lor bizantini, și Maria fiica lui 
Radu cel Frumos, apoi mor
mintele fiului său Bogdan 
Vodă cel Orb și nepotului 
său Ștefăniță Vodă și mor- 
mîntul Măriei, soția lui

SIMBOL PESTE
că cunoșteau toți că s-au scă
pat de mult bine și apărare".

Ștefan a înzestrat ctitoria sa 
cu averi și privilegii imense, 
încît putea fi socotită cel mai 
bogat locaș monahal din răsă
ritul Europei. Odoarele sale, 
de o neprețuită valoare artis
tică, încă se mai păstrează. Pe 
lingă lespedea de marmură a 
mormîntului slăvitului voie
vod, se mai văd, înăuntrul

Prof. univ. dr. docent

Radu Vulpe

Petru Rareș. Minăstirea, în
conjurată cu ziduri și tur
nuri, a servit și ca cetate, 
care adesea a fost asediată de 
oștiri dușmane. In decursul

/s

l

■,

„Suceava, regiune a patriei noastre, Bucovina, a dat mulți oameni de seamă.

Cinstind memoria lor prețuim tot ce a fost bun în trecutul poporului nostru. Fără
acest trecut n-ar exista nici prezentul, și n-am putea făuri nici viitorul. Socialismul,

comunismul, se bazează pe tot ce omenirea a dat mai bun în toate domeniile.

Partidul nostru este continuatorul a tot ce are mai bun poporul român, al tutu
ror tradițiilor progresiste de luptă pentru libertatea socială și națională**.

(Din cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAVȘESCU 
cu prilejul vizitei în regiunea Suceava)

Un arc
al istoriei

(Urmare din pag. I)
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a avut de 
și distru- 

dată a fost 
i se dena- 
sale origi- 

Diferiti 
~ A-

veacurilor, biserica 
suferit stricăciuni 
geri, dar de fiecare 
restaurată, fără să 
tureze elementele 
nale mai de seamă, 
domni ulteriori, de pildă 
iexandru Lăpușneanu, Gheor- 
ghe Ștefan, Ion Racoviță, au 
contribuit la renovarea și îm-

TIMP
bogățirea sa. Se păstrează ,și’ 
clopotul de bronz al Mînăsti
rii, în greutate de 1565 
dăruit la 1482 de Ștefan 
suși.

Importanță estetică a 
năstirii Putna, deși eminentă, 
este întrecută însă de semni
ficația ei istorică. Mai mult 
decit bogatul tezaur de artă 
feudală, pe care îl reprezintă, 
ceea ce impune acest monu-

kg. 
în-

Mî-

a țv-M-'s
MT*?*#©#
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ment atenției generale derivă 
din faptele care sînt legate de 
el, de lupta poporului, a voie
vodului Ștefan pentru neatâr
narea națională a românilor ; 
Ștefan cel Mare a fost una 
din cele mai puternice perso
nalități 
român, 
cierile 
străini,
mai glorioase figuri din toată 
istoria Europei de atunci. Vic
toria sa de la Vaslui, obținută 
atît prin vitejie, cît și vin -is
tețimea gîndului, împotriva 
oștilor trimise de un Moha
med II, cuceritorul Constanti- 
nopolului, reprezintă în isto
ria militară o adevărată capo
doperă.

Ținta lui Ștefan a fost apă
rarea și înălțarea patriei sale 
și a poporului său, drept care 
a desfășurat o neobosită și ui
mitoare activitate. Voievodul

din istoria poporului 
care, după chiar apre- 
contemporanilor săi 

a fost și printre cele

înmormintat la Putna a fost 
una dintre cele mai populare 
personalități ale istoriei noas
tre. Sînt cinci veacuri de cînd 
Ștefan a pus temeliile acelei 
Minăstiri, iar de acum înain
te, timp de multe decenii, în 
fiecare an vom cinsti trecerea 
cîte unei jumătăți de mileniu 
de la săvîrșirea uneia din mă
rețele sale fapte. în cursul 
celor cinci veacuri nimic din 
slava lui nu s-a șters în a- 
mintirea poporului, 
tilt trăiește viu 
poporului român, 
mare domn a fost 
sufletul poporului
cata sa iubire de patrie și de 
drepturile sale. De aceea sem
nificația istorică a Putnei, le
gată de numele lui Ștefan cel 
Mare, rezidă în lupta eroică a 
poporului român, aflat azi în 
piscul visurilor de mai bine 
ale înaintașilor.

Numele 
în memoria 
căci acest 
apropiat de 
și de nese-

poporul însuși, câ și mina și 
mintea lui Ștefan VoieVod.

G a-

rupui cu care in
trăm pe stib bolta 
le piatră a Putnei 
erceteazâ cu ochi 
le constructor o 
construcție de
cum 500 de ani. 
Sînt oameni ai 
Moldovei anului 
pentru care istoria 
azi Intr-una din 

ei nepieritoare se 
fără nici un efort 
vieții lot de con- 
de ctitori ai al- 
dar ai aceleiași

ÎNSEMNARE A CĂLĂTORIEI NOASTRE LA CURTEA DOMNULUI ȘTEFAN

ZĂINESCU
GRIGORE HAGIU

de 
de

Putna, 1966, în cel 
al cinci sutelea an 
istorie a ei, nepieritoa
re, ca o așezare aici lin
gă Suceava a însuși nu
melui lui Ștefan cel 
Mare, Ștefan rostit în 
legende, departe. Și 
parcă auzi, din inscrip
ția — adîncă în piatră, 
virful de sunet al pleoa
pelor care acoperă aco
lo, frumos, un bărbat: 
„...io Ștefan voevod, din 
mila lui Dumnezeu, 
domn al țării Moldovei, 
fiul lui Bogdan voevod, 
ctitor și ziditor acestui 
sfînt locaș, care aici 
zace și s-a mutat către 
veșnicile locașuri în a- 
nul 1504, luna iulie 2 și 
a domnit ani 47".

Și luna aceasta iulie, 
ca un miraj luminos al 
pămintului, plutește în 
amfora brazilor, cade 
rouă în trunchiuri și 
piatra dacă o asculți, 
lingă inimă, cîntă. El, 
„domn al țării Moldo
vei", îi spunea țară, și 
lucra la istoria ei, el așa 
îi spunea și o înțelegea 
ca un destin de bărbat, 
suverană. Și pentru ca 
piatra să nu-l uite, zi
dea. „Era om întreg la 
fire, neleneșu șt lucrul 
său tși știa a-l acoperi 
și unde nu gîndeai, aco
lo îl aflai". Sta cronica-

rul ca un auz al lui, pu
ternic, și povestea des
pre el. Mi-l închipui că
lare mereu și în mari 
spice de grîu, copitele 
calului parcă trosnesc 
somnoroase, firul în ar
bori de-asupra și sa- 
bia-n muguri, alzsairă, 
șaua în obcine verzi, 
totul în foșnet, în lim
pede și gravă istorie. Iar 
Putna, aici, a slujit 
drept așezare a unora 
din cele dintîi acte de 
cultură ale țării, drept 
gest și vocație ale omu
lui cu ochii aceia de 
oțel, care știa să lupte 
și să-și apere țara, să 
bea vin și să iubească, 
în același timp să zi
dească. Aud de dincolo, 
de lingă Argeș, un gest 
și o vocație asemănă
toare. Dacă nu Manole 
însuși, și totuși el desi
gur, sau poate că meș
terii lui s-au recuperat 
ei înșiși din piatra zi
dită și călătoresc pe 
dedesuptul acestor ținu
turi românești înainte, 
ies cîteodată afară și 
poartă aureola atîtor 
construcții pe cap, dem
ne în trăinicia lor sobră, 
grave în datina lor. Noi 
le vedem și le auzim, 
trăim sentimentul isto
riei și o învățăm.

Sentimentul de a avea o istorie, continuată 
de-a lungul veacurilor de profunzime și tradiție, 
este unul din elementele fundamentale ale cris
talizării conștiinței naționale.

de mari

cel Mare 
iarbă și

Printre multele simboluri, prin care prezentul 
ia act de sine cu maximă acuitate, personalita
tea lui Ștefan cel Mare menține o rezonanță 
constantă, subîntinde o arie fecundă 
înțelesuri.

în Țara de Sus, umbra lui Ștefan 
înnobilează fiece piatră, fiece fir de
fiece frunză, ea este pretutindeni vizibilă, se 
profilează și peste turlele Mînăstirii Putna.

Din vechea cetate — mînăstire, arsă, dărîma- 
tă și reclădită de atîtea ori, din tot acel fast me
dieval, trădînd legături și influențe cu cele mai 
celebre curți domnești europene, au rămas doar 
fragmente, 
lui ei.

Pe linia 
Ștefan cel
știind să îmbine prudența ou tenacitatea, răbda
rea cu atacul neprevăzut și năpraznic. Trebuie 
să mai adăugăm la aceste virtuți tactice și stra
tegice ale lui Ștefan cel Mare dragostea lui de 
țară, faptul că el era reprezentantul unui popor 
ce începea să-și priceapă destinul, consolidîn-

întreagă este doar amintirea ctitoru-

luptei pentru libertate națională, 
Mare ocupă un rang de prim ordin,

CONSTANȚA BUZEA

Nu întimplător ro
manul vede pe bunul 
gospodar ca pe un om 
împrejmuit de o curte 
largă, bogată. Grani
ța gardului său e cin
stită. Aerul curții sale 
e împodobit de fructe
le curții sale.

Astfel gindeam că
lătorind prin Țara de 
Sus, ca prin curtea 
Domnului Ștefan, ca

prm gospodăria sa 
veșnică. Era o goană 
a acelorași nori, par
că, printr-un același 
aer în care respirau 
alți copii sănătoși și 
Jderi, Înfrățiți sub pe
cetea de românești 
străluciri.

Nu mai trăiește nici 
un martor al luptelor 
sale și atunci — pen
tru că Șteian Își eu-

noștea viitorimea — 
trăiesc uneltele, lucru
rile, culorile și legen
dele acelui timp.

Iată Putna zidită ia 
temelia gloriei lui Ște
fan. Iată-1 pe Șteian 
zidit la gloria primei 
lui minăstiri 1

Printr-un tunel de 
aer dens minăstirea 
Putna atîrnă ca o icoa
nă stranie, In relief, 
foarte veche, pe pere
tele de nord al tării. 
Modul nostru de a ne 
Închina acestei icoane 
este mișcarea pașilor 
către ea, ai tuturor, de

pe tot cuprinsul ro
mânesc.

Pe dealuri, departe, 
pasc vitele greoaie 
ale locuitorilor. Norii 
Înșiși parcă se aplea
că și pasc iarba dulce 
a curburii pămintului. 
Pare a fi un portret de 
epocă ceea ce vedem. 
Dar nu este decit șan
sa ce ne e dată de a 
ne reaminti, odată cu 
toate marile intîm- 
plări ale unui timp și 
atmosfera, și culoarea 
acelui timp.

Noi credem In isto
ria noastră. Ea este

du-și vatra de baștină, simțind imperios nevoia 
de unitate.

Fiecare epocă își atrage după sine trecutul, 
îl redescoperă din punctul său de vedere, îi 
conferă o posibilitate a aproprierii , 
astfel să se rostească mai clar în ceea 
mai important.

Eminescu îl glorifica pe Mircea cel
era familiară bătrînețea înțeleaptă a acestuia, 
cumpătul ceremonial în încercările grele, o anu
me nonviolență ce echilibra parcă de la Sine 
balanța nedreaptă a lumii. Animați de același 
sentiment de profundă venerație a istoriei, ală
turăm imaginii lui Mircea pe cea a lui Ștefan 
cel Mare care ne este apropiat prin vitalitatea 
lui în acțiune deslănțuită, prin gestul nervos și 
sigur, precipitarea ce lasă urme adînci, prin 
marea încredere în puterea imediată ; ceea ce 
poți face acum și aici, din proprie deliberare, 
va rămîne pentru totdeauna, așa cum tu însuți 
ai hotărît.

Mircea cel Bătrîn sau Ștefan cel Mare, nu-s 
decît fețele aceleiași medalii, sudate perfect în
tre ele prin dragostea față de țară ce le-a ani
mat faptele pilduitoare, istorice.

A-ți slăvi trecutul de glorie, a-l reface 
traiectoria lui desfășurată, înseamnă a fi foarte 
stăpîn pe prezent, și întotdeauna un prezent pu
ternic atrage după sine un trecut puternic. Și ce 
fericire își află sufletul, cînd, fără nici un efort, 
în deplină continuitate, prezentul se întregește 
cu trecutul, își împrumută sîngele, se găsesc în 
raport intim de reciprocitate.

ce are ea

Bătrîn, îi

încercînd

Msrftluiscaun 
Stefan.

lungă și limpede și tot 
ce s-a făcut aici, in 
această Țară de Sus 
(și Țara de Sus în
seamnă toată Româ
nia, adevărată tară de 
Sus a umanității) 
poartă însemnul dra
gostei de patrie și al 
dorului de fericire.

In curtea Domnului 
Ștefan, in curtea ace
stui strălucit gospodar 
și luptător, ne mișcăm 
noi acum fiind la ria
dul nostru gospodari 
și ca într-o mirare tre
cem prin locurile unde 
a Învins cel mai pu-

ternic, cel mai evi
dent, spiritul poporu
lui nostru. E prezentă 
toată istoria in această 
clipă cind încă cinci 
sute de ani dovedesc 
continuitatea poporu
lui nostru pe aceste 
păminturi, în clipa 
cind o jumătate de mi
leniu se bate in toate 
ceasurile din
turnurile și din toate 
casele românești.

Pelerinajul nostru 
la Putna este tn ace
lași timp un drum 
în trecutul patriei și 
un zbor In viitor.

• Cu ocazia săr
bătoririi a 500 de ani 
de Ia începerea cti
toriei mănăstirii Put
na, la Suceava s-a 
deschis o interesan
tă expoziție pe tema 
„Muldova în vremea 
lui Ștefan cel Mare". 
Numeroase expona
te, documente origi
nale cu sigiliu, ma
teriale arheologice, 
fotocopii oferă o pri
vire de ansamblu a- 
supra epocii marelui 
Voevod, 
expoziție 
una din 
înflorire

stat în regiunea Su
ceava, realizeazS ar
monios legătura din
tre vremurile de glo
rie de ieri și măre
ția prezentului so
cialist.

sear.
avea
spec

toate

• La Suceava a 
apărut un supliment 
politic-social-cultural 
al ziarului „Zori 
noi" editat tn cola
borare cu Casa Re. 
gională a Creației 
Populare. Avind for
mat de revistă, noul 
supliment 
„Suceava" 
numeroase 
consacrate
conducătorilor 
partid si 
regiunea 
împlinirii 
ani dB
mînăstirii Putna, co
memorării 
umanist 
Nicolae

întreaga 
evidențiază 
epocile de 
a Moldo

vei, reliefind rolul 
de centru cultural al 
mănăstirii Putna. Ul
timul panou din sala 
expoziției dedicat 
vizitei conducători
lor de partid și de

• Duminică 
la Suceava va 
loc un original 
tacol dedicat serbă
rii de la Putna. Co
lectivul Teatrului 
de Stat ,,Mihai Emi- 
nescu", din Botoșani 
va prezenta drama 
istorică a lui Barbu 
Ștefănescu 
cea „Apus 
re", chiar 
giile fostei

intitulat 
cuprinde 
materiale 

vizitei 
de

de stat în 
Suceava, 

a 500 de 
la zidirea

Delavran- 
de soa- 

pe vesti- 
cetăti de

marelui 
și patriol 

lorga.

(I. Betdeanu)

1966, tineri 
contemplată 
imaginile 
insinuează I 
în sensul - 
structori, 
tui timp 
istorii străbătute de aceeași vi
guroasă iubire de frumuseți și 
trăinicie. Virtutea omului, a 
românului cumpătat și stator
nic întru ale sale, are o lumi
noasă continuitate privită și de 
aici, din acest unghi istoric. 
Coborim cu un minim efort de 
imaginație spre șantierele ță
rii, spre noile ctitorii, acolo 
unde lucrează azi acești con
structori sosiți cu noi la Putna.

Lingă Borzești, locul nașterii 
lui Șteian. astăzi se înalță a 
puternică cetate a chimiei ; Su 
ceava, cetate de scaun, este un 

rjșîinâ dezvoltare. Cităm 
'tiiHl ^'‘obiectivele mai impor- 
fante care vor fi construite sau 
dezvoltate în cursul cincinalu
lui : complexul minier Leșu. 
Ursului — Fundul Moldovei, 
Fabrica de mobilă de la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, fabricile dt 
plăci iibrolemnoase, de tricota- 
ie, încălțăminte de la Suceava, 
Fabrica de covoare de la Ră
dăuți. Fabrica de blănuri tri
cotate de la Fălticeni, lată doai 
cîteva din noile ctitorii cart 
îmbogățesc azi peisajul econo
mic al Țării de Sus și să adău
găm la acestea munca rodnică 
cu mijloace moderne, a țărani
lor înfrățiți, numeroasele con
strucții social-culturale înălțatt 
în acești ani de înțeleaptă con
ducere de către Partidul Comu
nist Român a destinelor ace/u 
iași popor vrednic și prețuita, 
de frumos. Ca pretutindeni ît 
țară, noile ctitorii, pe măsuri 
minunatelor condiții ale socia
lismului sub lumina căruia lu 
crează întregul nostru popor 
se înmulțesc azi, într-un deplii 
respect pentru ceea ce au în 
făptuit înaintașii iubitori de pa 
trie și de popor. Din toate a 
ceste ctitorii socialiste, ale noi 
Suceve, ale Bistriței și Argeșu 
lui, ale Craiovei și Galațilo: 
veneau acei constructori sprt 
vechea Putna, un leagăn al zi 
dirilor și culturii poporului, to 
mân.

Coborînd, așadar, printr-ur 
minim efort de imaginație dt 
aici din Țara de Sus, spre ma 
rile șantiere .ale țării socialiste 
de unde vin acești construe 
tori, vei întîlni același dina 
mism sobru, aceeași dreaptă te 
nacitate a omului care așeazi 
cărămidă pe cărămidă, piatri 
pe piatră cu ochii ațintiți spri 
viitorul său și alor săi.

Nu e în aceasta o ilustrări 
a sentimentului istoriei pre 
lungit de la Ștefan la noi, ce 
de azi ? E o integrare, o insu 
mare în conștiința noastră i 
faptelor istoriei noastre și su, 
arcul acestei istorii planîm 
mindru deasupra noastră ș 
lingă noi, construim, muncirr 
iubim... De aceea simțim atî 
de intim azi urmele istorie 
noastre, ea fiindu-ne oglindă 5 
oglindire, spațiu de visare p 
lespedea acelorași lucrări al 
poporului. Și, de aceea, oar 
nu se privesc ei inșiși în acest 
ziduri puternice, ale ctitorie 
lui Ștefan, acești construcioi 
contemporani și oare nu se c. 
glindesc ei înșiși, la altă treap 
fă a istoriei. în piatra pusă 1 
temelia noilor noastre ctitorii

- Pășim ușor pe lespezile a 
păsate cu cinci veacuri în urm 

► de pașii voievodului românilo, 
simbol al ființei noastre nație 
nale apărător neînduplecat r. 
pămintului românesc. De-a lur. 
gul veacurilor urmașii săi i-a 
slăvit laptele, ina/la sa vibrar 
patriotică a intrat în memori 
pămintului românesc ai cări 
oameni, azi, aparțin acele 
,.mare viitor" dedus dat nevă 
zut încă de Mihai Eminescu 
„Ce-ți doresc eu ție
Dulce Românie...
Ea trecutu-ți mare

mare viitor*.

i
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largi posibilități de destindere
Ecoul internațional al Declarației

privind întărirea păcii și securității in Europa

Declarația cu privire Ia întărirea păcii ți 
securității în Europa, adoptată de către țările 
reprezentate de Consfătuirea de la București a 
Comitetului Politic Consultativ al statelor par
ticipante Ia Tratatul de la Varșovia are un larg 
ecou în întreaga lume.

Presa din țările reprezentate la Consfătuire a 
publicat sîmbătă textul Declarației precum și 
numeroase comentarii pe marginea ei; impor
tante referiri au apărut și în ziarele din alte 
țări. Redăm mai jos cîteva din aceste ecouri.

Ziarul „Izvestia" publică un 
amplu comentariu în care se 
spune printre altele: Țările 
participante la Tratatul de 
la Varșovia acordă o grijă 
profundă soartei păcii în Eu
ropa nu numai pentru că ele 
însele sînt situate pe conti
nentul european, ci și pentru 
faptul că problema securității 
europene este de mult coaptă, 
iar rezolvarea ei cit mai 
rapidă a devenit o necesitate 
vitală pentru popoare. Refe- 
rîndu-se la căile pentru întă
rirea securității în Europa, 
„Izvestia", menționează nece
sitatea dezvoltării relațiilor de 
bună vecinătate între statele 
europene pe baza principiilor 
suveranității, egalității în 
drepturi, neamestec în trebu
rile interne și avantaj reciproc, 
pe baza prinaipiului coexisten
ței pașnice a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite.

Luînd cuvîntul la întoar
cerea sa la Berlin, Walter 
Ulbricht, președintele Consi
liului de Stat al R. D. Ger
mane, a declarat că „Consfă
tuirea statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia re
prezintă un succes pentru 
cauza păcii și securității in 
Europa, un important eveni
ment politic care va înrîuri 
evoluția în acest continent în 
anii următori".

Ziarul „Borba" din 9 iu
lie publică în prima pagină

un amplu rezumat al Decla
rației cu privire la întărirea 
păcii și securității în Europa, 
subliniind că aceasta condam
nă energic militarismul și as
pirațiile revanșarde și face 
apel la popoarele din Europa 
să lupte pentru securitatea 
lor și pentru pace.

Ziarul scoate în evidență 
acea parte din Declarație care 
arată că relațiile dintre țările 
europene au o mare impor
tanță pentru situația din lu
mea întreagă și că țările sem
natare ale Declarației consi
deră că pacea trainică și secu
ritatea în Europa se pot asi
gura dacă relațiile dintre sta
te sînt întemeiate pe princi
piul suveranității și indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne, precum și 
respectarea integrității terito
riului lor, evitîndu-se ame
nințarea cu forța.

Presa greacă apărută sîm
bătă comentează documentele 
adoptate de statele partici
pante la Consfătuirea de la 
București a Comitetului Politic 
Consultativ. Ziarele publică 
extrase din Declarația cu pri
vire la întărirea păcii și secu
rității în Europa și din De
clarația eu privire la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam.

Sub titlul „Țările par
ticipante la Tratatul de 
la Varșovia propun o con

ferință paneuropeană și des
tindere", ziarul „Eleftheria" 
scoate în evidență faptul că la 
Consfătuirea de la București 
s-a subliniat necesitatea dez
voltării relațiilor de bună ve
cinătate între statele europene, 
pe baza respectării suverani
tății, independenței și a nein
tervenției în afacerile interne 
ale altor state.

Presa franceză de sîmbătă 
publică largi extrase din De
clarație însoțite de comentarii 
proprii. Ziarul ,,L’ Aurore", 
după ce citează pasajul din 
Declarație deferitor la necesi
tatea convocării unei confe
rințe Est-Vest în problema 
securității europene, scrie că : 
„Documentul adoptat la Bucu
rești se caracterizează prin 
posibilitățile largi pe care le 
oferă destinderii între țările 
comuniste și țările occidenta
le. Depășind stadiul coexisten
ței și cel al destinderii, țările 
din Est își propun în mod ho- 
tărit să se angajeze pe tărî- 
mul cooperării. Pe drept cu- 
vînt nu pot fi decît lăuda
bile propunerile acestei de
clarații".

Ziarele britanice publică 
sîmbătă extrase din Declara
ția cu privire la pacea și 
securitatea europeană, majori
tatea dintre ele punînd în 
titluri chemarea membrilor 
Tratatului de la Varșovia pen
tru o conferință europeană.

„Daily Telegraph", care 
scrie că la București „a fost 
lansat un plan pentru unita
tea europeană" și că totodată 
„a fost propusă desființarea 
simultană a N.A.T.O. și a Pac
tului de la Varșovia", redă pe 
scurt cele șapte puncte pe 
care le conține „programul 
practic pentru acțiune" pe 
care ziarul îl denumește „pla
nul de la București".

DANEMARCA. — Standul românesc la Tîrgul internațional a- 
limeniar de la Copenhaga

în Comitetul Economic și Social al O.N.U.

Cuvîntarea reprezentantului 
român

întărirea securității 
europene - necesitate vitală

Aprecieri ale opiniei publice din tara noastră
Declarația cu privire la în

tărirea păcii și securității în 
Europa adoptată de statele 
reprezentate la Consfătuirea 
de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia a trezit un puternic 
ecou în opinia publică din 
țara noastră. Acest lucru este 
firesc, deoarece pentru po
porul nostru problema securi
tății europene e o problemă de 
deosebită însemnătate, o pro
blemă strîns legată de asigu
rarea desfășurării muncii paș
nice, creatoare prin care, cu 
fiecare zi, patria se înalță me
reu mai sus pe culmile civili
zației și prosperității. Iată de 
ce, exprimînd năzuințele și in
teresele poporului român, 
partidul nostru, guvernul nos
tru se preocupă îndeaproape 
de problema securității euro
pene, militează perseverent 
pentru asigurarea unor rela
ții noi între statele din Euro
pa, indiferent de orînduirea 
lor socială, relații care să 
pornească de la recunoașterea 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta.

In convorbirile pe care re
dactori ai ziarului nostru le-au 
avut cu numeroși cetățeni, a- 
ceștia au relevat interesul cu 
care au întîmpinat Declara
ția Consfătuirii de la Bucu
rești, în care își găsesc expre
sie năzuințele de consolidare a 
securității în Europa, dezide
rat major al popoarelor conti
nentului. Interlocutorii noștri 
au subliniat importanța De
clarației, faptul că propunerile 
pe care le cuprinde corespund 
unor necesități obiective ale 
situației actuale pe arena in
ternațională, că aceste propu
neri urmăresc ca, prin dezvol
tarea unor relații multilatera
le pe baze noi între toate sta
tele europene să fie statornicit 
un climat de pace.

Președintele Asociației Ju
riștilor din Republica Socia
listă România, CONSTANTIN 
PARASCHIVESCU - BĂLĂ- 
CEANU, ne-a declarat : „Po
sibilitățile existente azi în 
Europa și factorii de realizare 
a acestor posibilități, permit 
crearea unui climat, unui sis
tem de securitate pe continen
tul nostru. Socot binevenită 
propunerea din cadrul De
clarației referitoare la convo
carea unei conferințe genera
le europene. Ca jurist, ader 
intrutotul la conținutul acestei 
Declarații, ce corespunde și 
aspirațiilor tuturor popoarelor 
dornice de pace".

Numeroși interlocutori cu 
care am avut prilejul să discu
tăm au scos în evidență ideea 
că în aproape toate statele 
continentului nostru, există

tot mai mulți oameni politici 
și de stat care se preocupă 
pentru găsirea unor căi noi de 
abordare a relațiilor inter-eu- 
ropene, că împotriva politicii 
agresive se ridică uriașe forțe 
sociale, ceea ce constituie o 
caracteristică a situației ac
tuale internaționale. In Decla
rație se arată că în Europa, 
locul de unde în decurs de 50 
de ani au izbucnit două răz
boaie pustiitoare, cu imensele 
lor pierderi de valori materia
le și umane, unde o bună par
te din state sînt socialiste, în 
zilele noastre există condiții 
pentru a preîntîmpina o evo
luție nedorită a evenimentelor.

„Pe continentul nostru — 
ne-a spus tovarășul GOIAN 
DUMITRU, lăcătuș la Uzinele 
„Autobuzul" — forțele care 
acționează in favoarea înțele
gerii și colaborării între po
poare sînt tot mai puternice. 
Țările socialiste, profund inte
resate în asigurarea unui cli
mat de destindere, în crearea 
posibilității de a se dezvolta 
continuu colaborarea intre sta
tele continentului nostru, mi
litează consecvent pentru în
făptuirea securității in Euro
pa. Declarația privind întări
rea păcii și securității în Eu
ropa, document de o mare în
semnătate pentru pacea între
gii lumi, constituie fără îndo
ială o nouă dovadă a hotăriri- 
lor de a depune noi eforturi în 
această direcție. Cu acest pri
lej doresc să-mi exprim totala 
mea adeziune față de politica 
activă, perseverentă, a țării 
noastre pentru realizarea unei 
adevărate securități pe conti
nentul nostru. Nu este vorba 
numai de proclamarea acestui 
deziderat, ci de eforturi reale 
pentru promovarea Iui în via
ța internațională. România 
este, după cum se știe, iniția- 
toarea Rezoluției adoptate în 
unanimitate la Organizația 
Națiunilor Unite cu privire la 
relațiile de bună vecinătate 
între țările europene cu sis
teme sociale diferite, inițiativă 
la care s-au alăturat un număr 
de 8 state socialiste și neso- 
cialiste. Țara noastră perseve
rează pentru lărgirea relații
lor multilaterale politice, eco
nomice, culturale, științifice, 
între toate statele indiferent 
de sistemul lor social-politic, 
pe baza respectului suverani
tății și independenței, neames
tecului în treburile interne, a 
egalității depline între toate 
națiunile din Europa.

Sînt convins că, pe baza res
pectării acestor principii cu
prinse și în Declarație, se 
pot crea condiții pentru o ade
vărată securitate in Europa".

Mai multe declarații făcute 
redactorilor ziarului nostru

subliniază că dezvoltarea re
lațiilor între țările europene pe 
bazele arătate mai sus oferă 
un cadru propice pentru re
zolvarea problemei germane, 
corespunzător cu interesele 
păcii și securității în Europa.

„In recenta declarație se a- 
rată că abordarea constructivă 
a problemei germane este po
sibilă numai pornindu-se de 
Ia realitățile vieții internațio
nale — ne-a spus prof. univ. 
CONSTANTIN DINCULESCU. 
In cazul concret, aceasta în
seamnă recunoașterea existen
ței celor două state germane 
— Republica Democrată Ger
mană, stat german al munci
torilor și țăranilor — și Repu
blica Federală Germană. Na
țiunea germană — una din 
națiunile mari ale Europei — 
trebuie să-și aducă contribuția 
la cauza progresului și păcii 
alături de toate popoarele eu
ropene. In aceasta sînt intere
sate toate popoarele din Euro
pa, pentru că într-o măsură 
mai mare sau mai mică, fie
care a avut de suferit de pe 
urma agresivității imperialis
mului german. Pe continentul 
nostru însă, sînt și forțe reac
ționare, care se opun și vor 
continua să se opună tendințe
lor pozitive. Se știe că impe
rialismul american, principa
lul factor de sprijin al forțelor 
reacțiunii din Europa și din 
întreaga lume, susține cercurile 
militariste și revanșarde din 
R.F.G. De aceea, securitatea 
Europei nu poate fi decît re
zultatul unei activități intense, 
al luptei ferme împotriva for
țelor reacționare, pentru de
mascarea și izolarea lor".

In ședința plenară din 8 
iulie a celei de-a 41-a sesiuni 
a Consiliului Economic și So
cial al O.N.U., a luat cuvîntul 
șeful delegației Republicii So
cialiste România, Costin Mur
gescu. El a precizat că unul 
din elementele de care tre
buie să se țină seama la exa
minarea situației economiei 
mondiale și a căilor de accele
rare a dezvoltării economice 
este respectarea dreptului po
poarelor de a-și hotărî ele în
sele soarta, de a-și alege în 
mod liber catea de dezvoltare 
care corespunde cel mai bine 
aspirațiilor și voinței lor, de 
a-și valorifica resursele natu
rale și umane de care dispun, 
în scopul asigurării progresu
lui economic și social. Trebuie 
să se țină seama, de asemenea, 
de rolul crescînd al cooperă
rii internaționale în domeniile 
economic, științific, tehnic și 
cultural în dezvoltarea fiecă
rui stat în parte. Cooperarea 
internațională, a spus vorbito
rul, trebuie să se bazeze în 
mod necesar pe respectarea 
suveranității și independenței 
naționale, a egalității în drep
turi, a neamestecului în aface
rile interne și a avantajului 
reciproc. Costin Murgescu a 
făcut apoi o trecere în revistă 
a succeselor înregistrate de 
România pe calea lichidării 
înapoierii economice, arătînd 
că sub impulsul industrializă
rii în țara noastră are loc o 
dezvoltare armonioasă a tutu
ror ramurilor economiei na
ționale, ceea ele a dat posibili
tate României să-și dezvolte 
relațiile comerciale și de cola
borare economică cu alte țări, 
indiferent de regimul lor 
social-politic. Noul plan cinci
nal (1966—1970) adoptat de 
Marea Adunare Națională, a 
spus el, constituie o lexpresie a 
continuității politicii noastre 
economice.

Vorbitorul a relevat inte
resul României față de preo
cupările tuturor țărilor lumii 
în vederea dezvoltării indus
triale, a învingerii dificultăți
lor economice și recuperării 
unor epoci istorice anterioare, 
precum și interesul față de ac
tivitatea O.N.U. și a institu
țiilor sale în domenii hotărî- 
toare ca industrializarea, valo
rificarea și utilizarea resurse
lor umane,- și altele.

Reprezentantul român a sub
liniat că în timp ce se con
stată o reducere a mijloacelor 
cerute de dezvoltarea pașnică, 
a țărilor, sume uriașe sînt 
cheltuite pe plan mondial în 
scopuri militare, pentru crea
rea de mijloace destinate nu 
bunăstării omului ci distruge
rii. Referindu.-se la consecin
țele nefaste pe care le are 
pentru cooperarea internațio
nală agresiunea S.U.A. împo
triva poporului vietnamez, îm
potriva unui stat suveran și 
independent, . R. D. Vietnam,

mai ales în urma bombardării 
orașelor Hanoi și. Haifong, 
Costin Murgescu a reamintit 
că „guvernul Republicii So
cialiste România, după cum a 
precizat într-o declarație ofi
cială președintele Consiliului 
<*.? Miniștri Ion Gheorghe 
Maurer, condamnă cu toată 
fermitatea noile acțiuni agre
sive împotriva R. D. Vietnam, 
și atrage în același timp, în 
mod hotărît, atenția guvernu
lui Statelor Unite ale America 
asupra grelei răspunderi pe 
care și-o asumă prin conti
nuarea și intensificarea adestui 
război".

In continuare vorbitorul a 
precizat că guvernul român 
acordă o deosebită importanță 
îmbunătățirii activității O.N.U. 
în domeniul economic și social 
sub toate aspectele, în concor
danță cu nevoile țărilor mem
bre. El a subliniat interesul 
pe care România îl acordă 
activității O.N.U. în domeniul 
industrializării.

„Ceea ce ne animă, a spus 
el în încheiere, este promo
varea cooperării între statele 
membre în vederea progresu
lui economic și social mondial. 
In acest spirit sîntem gata să 
participăm la dezbaterile pe 
marginea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi și să exami
năm orice propunere pre
zentată de celelalte delegații 
în scopul atingerii acestui 
obiectiv ce ne-a reunit".

Delegația 
de specialiști români 
in domeniul petrolului 

și-a incheiat vizita 
in fi. P. Polonă

• CU OCAZIA încheierii vizitei 
în Polonia a delegației de specia
liști români în domeniul petrolului, 
în frunte cu ing. Al. Boabă, minis
trul petrolului, însărcinatul cu a- 
faceri ad. interim al Republicii So
cialiste România în R. P. Polonă, 
A. Tujon, a oferit la 9 iulie un 
cocteil în saloanele ambasadei ro
mâne din Varșovia. Au participat 
Antoni Radljnski,. ministrul, indus
triei chimice al R. P. Polone, Bro
nislaw Taban și Edward Zâwada, 
adfuncți ai - ministrului industriei 
chimice, funcționari superiori din 
Ministerul Industrjej Chimice și din 
Ministerul Comerțului Exterior al 
R. P. Polone, specialiști în dome
niul. petrolului, ziariști. Cocteilul 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

In cursul șederii în R. P. Polonă, 
membrii delegației au vizitat în
treprinderi ale industriei chimice 
și au avut discuții cu specialiști din 
această țară.

Să înceteze agresiunea S.U.A» 

în Vietnam!
eclarația cu privire Ia agre
siunea S.U.A. în Vietnam, a- 
doptată de țările reprezenta
te la Consfătuirea de la 
București a Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, constituie o pu
ternică manifestare a solida

rității internaționale a țărilor socialiste cu 
poporul vietnamez, o manifestare a ho- 
tărîrii ferme de a acorda eroicului po
por al Vietnamului, întregul sprijin în 
lupta dreaptă pe care o duce pentru li
bertatea, independența și integritatea te
ritorială a patriei sale.

împreună cu cercurile progresiste din 
întreaga lume, opinia publică din țara 
noastră a salutat Declarația ca pe un do
cument de deosebită importanță care co
respunde năzuinței popoarelor, necesității 
stringente de a pune capăt agresiunii 
S.U.A. în Vietnam, de a stinge un peri
culos focar care pune în primejdie pacea 
lumii.

i împotriva poporului vietnamez impe
rialismul american duce de mai multă 
vreme un război criminal, condamnat în 
întreaga lume. Sfidind. voința omenirii 
iubitoare de pace, neluînd în considera
ție protestele care se fac auzite cu pu
tere pe toate meridianele globului împo
triva războiului nedrept din Vietnam, a- 
gresorii americani săvîrșesc în această 
țară noi și noi fărădelegi, care crează 
pericole deosebit de grave pentru pacea 5 în Asia de sud-est și în întreaga lume.
Prin acțiunile sale in Vietnam, guver
nul american se face vinovat de o crimă 
odioasă împotriva poporului vietnamez și 
împotriva întregii omeniri, a însăși con
științei umanității.

Agresiunea criminală a S.U.A. împotri
va poporului vietnamez constituie expre
sia cea mai flagrantă a politicii impe
rialismului american care, în încercarea 
de a împiedica mersul înainte al isto
riei, se dedă la provocări, organizează 
comploturi de tot felul, susține cu forța 
armelor regimuri reacționare respinse de 
propriile popoare. Dar, în pofida faptului 
că în Vietnamul de sud se găsesc aproape 
300 000 de militari americani, în pofida mo
bilizării de trupe expediționare ale sateli
ților sud-coreeni și ale altor aliați,' în po
fida imensului material de război aruncat 
în luptă, Statele Unite nu au reușit să 
schimbe mersul războiului în favoarea lor. 
Mobilizîndu-și întreaga energie, manifes- 
tînd un înalt spirit de luptă, vitejie și ab
negație, întregul popor vietnamez dă pu
ternice lovituri dușmanului, provocîndu-i 
pierderi serioase în oameni și mijloace de 
luptă.

Nereușind să infringă lupta dîrză a po
porului vietnamez, Statele Unite ale Ame
rica au recurs la noi acte de război, cum 
a fost bombardarea criminală a orașului 
Hanoi, capitala R. D. Vietnam, stat socia
list, suveran și independent, și a portului 
Haifong. Aceste bombardamente oglindesc 
furia sălbatecă și deruta agresorilor, impa
sul în care i-a adus politica lor nefastă. 
Totodată, noile acte de agresiune ale S.U.A 
în Vietnam pun în adevărata lor lumină 
declarațiile de așa-zise intenții pașnice ale 
forurilor conducătoare americane.

Autorii monstruoasei fărădelegi împotri
va poporului vietnamez s-au demascat în 
fața opiniei publice mondiale ca exponenți 
și promotori ai unor practici piraterești în 
viața internațională, ai unor practici care 
sfidează normele cele mai elementare de 
relații dintre state. Iată de ce agresiunea 
americană în Vietnam a stirnit mînie și 
indignare în întreaga lume. Eroicul popor 
vietnamez se bucură de simpatia tuturor 
popoarelor, de sprijinul și solidaritatea 
frățească a țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Prin Declarația cu privire la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam s-a adresat un viguros 
avertisment guvernului american asupra 
răspunderii grave pe care și-o asumă în 
fața întregii omeniri continuînd și extin- 
zînd războiul împotriva poporului vietna
mez. In Declarație se exprimă hotărîrea 
fermă a fiecărei țări socialiste semnatare 
de a întreprinde toate măsurile necesare

pentru a acorda în continuare poporului 
vietnamez sprijin crescînd, multilateral, 
spre a pune capăt agresiunii americane.

Partidul și statul nostru, întregul popor 
român, au sprijinit de la început și vor 
sprijini pînă la capăt, cu consecvență și 
hotărîre, lupta eroică a poporului frate 
vietnamez împotriva agresiunii imperia
lismului american. In documentele oficiale 
ale României socialiste, in numeroase 
luări de atitudine în forurile internaționale 
și-au găsit expresia poziția de aspră con
damnare a agresiunii S.U.A., de solidari
tate deplină cu cauza dreaptă a poporului 
vietnamez. In interviul acordat ziariștilor 
italieni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
declarat: „Credem că există condiții pen
tru intensificarea luptei menite să deter
mine cercurile imperialiste ale S.U.A. să 
înceteze necondiționat bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam, să pună capăt agre
siunii, să fie retrase trupele americane, 
toate trupele străine din Vietnamul de 
sud, poporul vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve singur treburile, fără amestec din 
afară". Exprimînd solidaritatea frățească 
cu lupta eroicului popor vietnamez, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, șeful guver
nului român, a declarat: „Sîntem hotărîți 
să acordăm în continuare poporului viet
namez întregul sprijin material și moral- 
— politic în lupta sa eroică pentru apăra
rea independenței și suveranității națio
nale, a integrității patriei sale".

Manifestîndu-și minia și indignarea față 
de extinderea agresiunii, poporul român 
înfierează cu cea mai mare asprime cri
mele imperialismului american în Vietnam. 
Milioane de cetățeni ai României socialis
te, care au urmărit cu admirație profundă 
și și-au manifestat solidaritatea lor fier
binte, internaționalistă, față de glorioasa 
luptă a poporului vietnamez, își reafirmă 
încă o dată, din toată inima, sprijinul lor 
frățesc.

Apelul pe care îl adresează Declarația 
către popoarele lumii pentru a-și uni e- 
forturile și a acționa cu hotărîre în vede
rea zădărnicirii agresiunii criminale a 
Statelor Unite în Vietnam, corespunde In- 
trutotul sentimentelor și dorinței poporu
lui nostru. Acest apel, poziția plină de răs
pundere și animată de grija pentru pacea 
și securitatea popoarelor, reflectată în De
clarație, corespund năzuințelor întregii 
omeniri progresiste, cerințelor vieții inter
naționale a zilelor noastre. Iată de ce, De
clarația se bucură de un larg și profund 
ecou internațional, importanța ei fiind a- 
preeiată de cele mai diferite cercuri ale 
opiniei publice mondiale.

Agenția FRANCE PRESSE sublinia, 
astfel, importanța pe care o are Declarația 
ca „un avertisment solemn" și „o condam
nare fără apel a acțiunii Statelor Unite". 
Declarația, remarcă la rîndul său cotidia
nul vienez DIE PRESSE „amintește State
lor Unite cu cea mai mare energie că ele 
vor avea de purtat răspunderea pentru 
toate consecințele atacurilor intensificate 
asupra suburbiilor Hanoiului și Haifon- 
gului".

Ferm hotărit să-și îndeplinească și în 
viitor obligația de a da poporului vietna
mez întregul său sprijin, susținind cu per
severență că nu există și nu poate exista 
o altă cale de soluționare a războiului din 
Vietnam decît aceea exprimată prin pozi
ția R. D. Vietnam și prin programul Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, poporul român își ridică cu tărie 
glasul împotriva agresiunii americane. 
Alături de toate popoarele lumii, poporul 
nostru cere cu toată hotărirea Statelor 
Unite să pună capăt agresiunii din Viet
nam, să înceteze definitiv și necondiționat 
bombardamentele împotriva R. D. Viet
nam, să fie retrase trupele americane și 
celelalte trupe străine intervenționiste din 
Vietnamul de sud, să se aplice acordurile 
de la Geneva din 1954 cu privire la Viet
nam să se respecte dreptul poporului viet
namez de a-și hotărî singur soarta fără 
nici un amestec din afară. Poporul român 
își exprimă convingerea că lupta poporu
lui vietnamez va fi încununată de succes 
și cauza sa dreaptă va triumfa !

ION D. GOIA

PE 
SCURT
• PRIMUL ministru al Indiei, 

Indira Gandhi, care a sosit vineri 
într-o vizită de două zile în R.A.U., 
a avut întrevederi cu președintele 
Gamal Abdel Nasser și alte oficia
lități egiptene. într-o declarație 
făcută presei, Mohammed Faek, di
rectorul Secției pentru problemele 
afro-asiatice de pe lingă președin
ția R.A.U., a precizat că cele doua 
părți au examinat căile de promo
vare a unor relații bilaterale prie
tenești în cele mai diverse dome
nii, în cadrul cooperării dintre ță
rile neangajate.

Din surse informate, corespon
denții agențiilor de presă relatează 
că în cursul convorbirilor a fost a- 
bordată, în special problema viet
nameză, în legătură cu care părțile

au fost de acord asupra necesității 
convocării unei conferințe la Ge
neva.

• LA RIO DE JANEIRO s-a a- 
nunțat oficial că retragerea trupe
lor braziliene atașate forței inter- 
americane din Republica Domini
cană va începe la 31 august. Re
tragerea va ii executată în patru 
etape și se va încheia la sfîrșitul 
lunii septembrie.

Contingentul brazilian, de 1 200 
militari, este al doilea ca mărime 
după cel al S.U.A. din cadrul for
țelor intervenționiste ale O.S.A. în 
Republica Dominicană. Menținerea 
acestor trupe a costat guvernele 
țarilor respective 6 milioane dolari.

• SÎMBĂTĂ, la-Belgard au în
ceput convorbirile dintre Vladimir 
Popovici, președintele Comitetului 
de politică externă al Skupștinei 
Federale, și Maurice Schumann, 
președintele Comitetului pentru 
afaceri externe al Parlamentului

francez, care se află în vizită în 
Iugoslavia: între cei doi parlamen
tari a avut loc un schimb de pă
reri referitor la relațiile bilaterale 
dintre Franța și Iugoslavia, precum 
și la o serie de probleme actuale 
ale situației internaționale.

• SUBSECRETARUL O.N.U. pen
tru probleme politice speciale, 
Ralph Bunche, care se află în vi
zită la Nicosia, a avut sîmbătă în
trevederi cu președintele Makarios 
și cu vicepreședintele Ciprului, li
derul cipriot turc, Kuciuk. In cursul 
convorbirilor au fost abordate pro
bleme referitoare la evoluția situa
ției din insulă și la rolul forțelor 
O.N.U. staționate în Cipru.

• UN GRUP de partizani care 
acționează în regiunea situată în
tre localitățile Baraya și G'uaya- 
bero (Columbia) au atacat prin 
surprindere un detașament al tru
pelor guvernamentale. In urma lup
tei, doi soldați și un ofițer au 
fost uciși, iar mai mulți alții răniți.

JAPONIA. — Pe străzile orașului Tokio se siting semnaturi împotriva agresiunii

Teritoriul R. D. Vietnam din nou bombardat
La 8 iulie mai multe avioane 

cu reacție ale forțelor armate 
americane decolînd de la ba
zele S.U.A. din Vietnamul de 
sud și Tailanda au bombardat 
și au mitraliat numeroase re
giuni cu populație densă și 
obiective economice din pro
vinciile Ha Tinh, Thanh Hoa,

Vinh Phuc și Lang Son. .din 
R. D. Vietnam. In legătură cu 
aceasta misiunea de legătură 
a înaltului comandament al 
Armatei populare vietnameze 
a adresat la 9 iulie un protest 
Comisiei internaționale de 
supraveghere și control în 
Vietnam. In mesaj se cere gu

vernului S.U.A. să pună capăt 
definitiv și necondiționat rai
durilor aeriene și tuturor ac
țiunilor militare împotriva 
R. D. Vietnam, să înceteze 
războiul de agresiune din Viet
namul de sud, să respecte și 
să îndeplinească corect acor
durile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam.
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